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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING RKVV DSS 2019-2020 
 
 

 

 
Datum:  woensdag 3 maart 2021 
Plaats:  online 
Aanvang:  20.00 uur 
 
1: Opening 

2: Ingekomen stukken en of mededelingen 

  3: Notulen jaarvergadering d.d. 20 november 2019 
 

4:    Jaarverslagen: a: secretariaat     b: seniorencommissie 
  c: technische zaken   d: zaalvoetbalcommissie 
5: Financiën: 

       A: Financieel verslag boekjaar 2019/2020 
       B: Verslag kascontrole commissie 
       C: Verkiezing kascommissie 
       D: Begroting 2020/2021 
       E: Vaststelling contributie 2020/2021 

 

6: Verkiezing bestuur 

De heren Aart Louwrier en Henk Paus zijn aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om de heer Martijn Egner te benoemen tot nieuwe voorzitter en mevrouw 
Loes Pas tot nieuwe penningmeester. 
 
De heer Bob Schouten is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. 
 
De heer Stan Hoogteijling heeft besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden als 
bestuurslid. Tussentijds is de heer Boyke Gilliad reeds toegetreden tot het bestuur om deze 
taken over te nemen. 
 
De heer Kees Vogelesang is tussentijds gestopt als bestuurslid Algemene Zaken en 
Organisatieontwikkeling. 
 
Eventuele (tegen)kandidaatstelling door de leden dient, voorzien van de handtekening van 
tenminste 5 stemgerechtigde leden en vergezeld van de bereidverklaring van de betrokken 
kandidaat dat de kandidatuur wordt aanvaard, uiterlijk 28 februari 2021 schriftelijk bij de 
voorzitter te zijn ingediend. 

 
 

7: Jubilarissen 

8: Rondvraag 

9: Sluiting 
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Even voorstellen….. 
De nieuwe bestuursleden 

 
 
Martijn Egner 

 
Beste leden van DSS voetbal. 
 
In deze brief wil ik mij persoonlijk tot u richten. Het bestuur van DSS voetbal draagt mij voor als 
nieuwe voorzitter van deze prachtige club en ik hoop dat u tijdens de Algemene Leden Vergadering 
ook het vertrouwen in mij wil uitspreken. 
 
Met veel enthousiasme en passie voor de club, zal ik deze taak dan overnemen van Aart Louwrier, 
met veel dank aan Aart voor zijn inzet voor DSS voetbal. 
 
Ik zal mijzelf even kort voorstellen : ik ben Martijn Egner, geboren in Haarlem en ik woon in 
Heemskerk. Sinds 2019 getrouwd met Kitty en haar zoons Daan en Bas wonen bij ons. Mijn dochter 
uit mijn vorige huwelijk komt elk weekend bij ons. 
 
Mijn opleidingen zijn gericht geweest op leidinggeven en sales. Hier heb ik verschillende functies in 
bekleed en altijd met verse producten die gebruikt worden door slagers en supermarkten gewerkt. 
Denkt u hierbij aan vers vlees, vleeswaren, salades en verdere vers goederen. Mijn werkgebied is ligt 
in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en ’t Gooi en daar bezoek ik fysiek de verschillende 
(potentiële) klanten. 
 
Door een ernstige knieblessure op vroege leeftijd, heb ik helaas nooit de belofte die ik had als 
voetballer kunnen waarmaken. Als scheidsrechter voor de KNVB op zondag heb ik tot de 2e klasse 
gefloten en leren omgaan met “haantjes” in en om het veld. 
 
Aan de bestuurlijke kant ben ik jaren voorzitter geweest van de Haarlemse Scheidsrechter Vereniging 
en daar ken ik Aart Louwrier van, door het regelmatige voorzitters overleg in de regio. 
 
Het rood/groene bloed stroomt al sinds mijn 5e levensjaar door mijn aderen. Mijn vader was in die 
tijd Hoofdtrainer van de Herenselectie bij DSS. Zelf ben ik, na het behalen van de UEFA C diploma, 
jaren trainer/coach geweest van de B junioren, A junioren en het 2e selectieteam van de 
Herenselectie bij DSS. Sinds dit jaar train ik de JO15-1 en zal ik ook volgend jaar een selectieteam 
onder mijn hoede nemen. 
 
Met mijn ervaring op verschillende voetbalvlakken en in mijn professionele hoedanigheid, wil ik bij 
DSS verschillende doelen nastreven. Deze zullen de komende periode binnen het bestuur besproken 
moeten worden en bij consensus, gedeeld met u via de verschillende informatiekanalen. 
 
Veel persoonlijk contact met u en met de wijde omgeving van de club is mijn persoonlijke doel ! 
 
Ik wil u uitdagen mij te bellen, mailen of appen zodra u ideeën heeft of kansen ziet voor onze club. 
Wat ik daarbij wel gelijk vraag, is dat u met een plan komt om uw idee te verwezenlijken met eigen 
inzet. 
 
Ik kijk vol goede moed vooruit naar de komende seizoenen en ben erg benieuwd waar we als club 
staan over vijf jaar. We moeten onze goede tradities in ere houden en daarnaast vernieuwen of 
veranderen en zo werken aan de toekomst. Daarover ga ik graag met u in gesprek. 
 
Martijn Egner 
06-83404304 
Martijn.egner70@gmail.com 

mailto:Martijn.egner70@gmail.com
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Loes Pas 
 
Ik ben Loes Pas, 41 jaar en getrouwd met Robert.  
 
Sinds een jaar ben ik betrokken bij DSS. Doordat mijn jongen van 8 bij de club is begonnen ben ik er 
mee in contact gekomen en heb DSS ervaren als een warme en gastvrije club.  
 
Ik werk bij Hewlett Packard als administratief/financieel medewerker en heb een MBO Juridische 
Dienstverlening achtergrond.  
 
Bestuurlijke ervaring heb ik niet maar wel de belofte van Henk Paus en de overige leden van het 
bestuur om mij waar mogelijk te ondersteunen.  
 
Ik wil me graag inzetten voor onze mooie club en deze (ook) op financieel terrein gezond houden.  
 
Loes Pas 
 
 
 
 

 
Boyke Gilliad 

 
Naam: Leendert Gilliad (Boyke) 
Leeftijd: 47 
Kinderen: drie jongens en een meisje: 17, 14, 10, 8. 
 
Ik ben al tien jaar betrokken bij DSS als vader, trainer en coach. 
Hobby’s zijn: voetballen, voetbal kijken en coachen. 
Mijn zoons voetballen bij DSS in de O11-2 en de O14-3. 
 
Ik train en coach de O11-2, O14 3 en de O11-4.  
 
Ik woon sinds 2002 in Haarlem. Daarvoor woonde ik in Amsterdam en heb daar ook altijd gevoetbald. 
De clubs in Haarlem waar ik heb gevoetbald zijn DSC'74 en HBC. 
Zaalvoetbal deed ik in Spaarndam bij De Stal. 
 
Mijn ambitie is om de kinderen en ouders meer te betrekken bij de club door meer aandacht te 
besteden aan de breedte teams. 
De onderlinge partijen doorzetten zodat de kinderen elkaar gaan leren kennen en zodoende ook 
sneller durven aan te sluiten bij andere teams. 
Een aanspreekpunt zijn voor de coaches, trainers en leeftijdcoördinatoren. 
Verbinding zijn tussen de selectie-organisatie en de breedte. 
 
Boyke Gilliad 
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Notulen algemene ledenvergadering RKVV DSS 

20 november 2019 
 
 

 
1: Opening 

 
Voorzitter Aart Louwrier opent de vergadering om 20:05 uur. 
 
 
2: Ingekomen stukken en of mededelingen 
 
Er zijn afmeldingen voor deze ALV binnengekomen van:  

• Marc Vooges 
• Ruud van Baaren 
• Walter Roosendaal 
• Rick Hoff 
• Henk Paus 
 

De voorzitter memoreert de DSS’ers die afgelopen jaar zijn overleden en vraagt een minuut van stilte 
voor in het bijzonder de volgende prominente leden: 

• Ton van Lieshout 
• Kenneth Tan 
 
 

3: Notulen jaarvergadering 14 november 2018 &  4: Verslagen 
 
Ton Arents (pag. 7 t/m 10): 
Verzoekt om iets zorgvuldiger te zijn bij verslagen om niet al zaken aan te halen die betrekking 
hebben op het beleid voor het nieuwe seizoen, maar zich te beperken tot het gebeurtenissen van het 
afgelopen seizoen. Vooral bij het verslag van het secretariaat is dit het geval.  
 
Theo Bloemzaad (pag. 3):  
Ziet het nieuwe scorebord nog niet staan. Wat is de stand van zaken? 
Antwoord: 
Als de subsidie komt, kunnen we in januari 2020 daarmee aan de slag zodat in de loop van het 
tweede deel van het seizoen er een nieuw bord staat. 
 
Ton Arents (pag. 5): 
Bij de notulen van de vorige ALV mist hij een passage over het wel of niet in stemming brengen van 
het invoeren van een nieuw shirt. Er is toen een discussie geweest of er een stemming zou moeten 
komen over het wel of niet continueren van de ontwikkeling van het nieuwe shirt of behoud van het 
oude shirt. Door de voorzitter is dit destijds afgesloten met de opmerking dat we er niet over zouden 
stemmen. 
Antwoord:  
Excuses voor deze omissie. Hierbij alsnog genotuleerd. 
 
Kees Nooij (pag. 9): 
Op de televisies ziet hij geen informatie van veel sponsoren, alleen van partners. 
Antwoord:  
Het systeem functioneerde niet, maar draait nu weer ruim een maand. De bedoeling is om in 
combinatie met het nieuwe scorebord extra schermen aan te schaffen. Daar komen dan uitgebreid 
ook de sponsoren op te staan. 
Kees Nooij: 
Is het niet mogelijk om hen nu al op de huidige schermen te laten zien? 
Antwoord: 
We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. 
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Ren Bloemzaad (pag. 10):  
Wat zijn de werkzaamheden van de club coördinator en wat is de invloed van de club coördinator op 
het behouden en werven van vrijwilligers? 
Antwoord Marcel Scheefhals:  
Hij ondersteunt als club coördinator de organisatie. Zo heeft hij de coördinatie van trainingsschema’s 
overgenomen om alle teams hier op het complex te kunnen laten trainen. Tevens heeft hij meer 
trainers geregeld en vult direct ontstane gaten op. 
Daarnaast was/is hij bezig om de bardienst goed te organiseren. Verschuiving van teams van 
zaterdag naar zondag was één van de punten. Hij doet ook de coördinatie dat er voldoende bezetting 
is en maakt het schema. Tevens is in gang gezet om ook op doordeweekse avonden voldoende 
bezetting te regelen.  
Aanvullend Aart Louwrier: 
Vrijwilligers willen tegenwoordig kleine behapbare taken. Dat vergt veel organisatiewerk. Dat is een 
van de belangrijkste redenen waarom het bestuur destijds voor een club coördinator heeft gekozen. 
Wij willen een stabiele organisatie met een professionele ondersteuning. 
Tevens denkt Marcel bij het bestuur mee met allerlei andere zaken. 
 
Besluit:  
De verslagen worden goedgekeurd. 
 
 
5: Financiën 
 
A: Financieel verslag boekjaar 2018/2019 

 
Helaas is de penningmeester er niet bij vanavond. Mogelijk kunnen niet alle vragen tijdens de ALV 
worden beantwoord, maar zullen later aan de penningmeester worden voorgelegd. 
 
Ton Arents (pag. 20): 
Dekt de post Representatie wel de lading? Moet bijvoorbeeld het Halloween feest niet bij 
Evenementen en de uitkering familie Tan niet juist bij Representatie? 
Antwoord: 
Scherp gezien. We zullen het met de penningmeester overleggen.  

 
Henk Maurits (pag. 19):  
Compliment aan Theo Bloemzaad wat hij aan papier bij elkaar weet te brengen en daarmee een hoop 
extra inkomsten. Applaus vanuit de zaal. 
Maar moet er niet een andere verdeling komen tussen Voetbal en Honk/Softbal? 
Antwoord Theo Bloemzaad:  
Het is moeilijk te zien wie er wat in de bakken gooit. Zijn hart ligt bij de 50/50 verdeling. 
 
Ton Arents (pag. 22):  
Er worden nogal wat kosten gemaakt voor de huur van een bus voor uitwedstrijden van de 
vrouwenselectie; wat is de grens qua afstand om een bus te huren? 
Antwoord:  
Utrecht is ongeveer de grens. 
Ton Arents:  
Veel andere teams moeten ook regelmatig ver weg en gaan niet met de bus. Doet men daar iets mee 
en wat zijn de regels? 
Antwoord:  
Een goede vraag. Er is geen beleid voor momenteel. 
We gaan kijken om hier beleid op te maken. Vincent Groen wil hier wel over meedenken. Hij heeft dat 
probleem met zijn team zelf ook al. 
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Ton Arents (pag. 24):  
Betreft Kosten per afdeling (punt 9, 11 en 12); wat hoort nu precies waar onder? Het gaat namelijk 
om een behoorlijk bedrag. 
Antwoord:  
Dat gaan we aan de penningmeester vragen; met het verzoek om dit per mail te beantwoorden (aan 
Ton). 
 
Ton Arents (pag. 25):  
Er staat een typfoutje in de rechterkolom van de balans: 2018 in plaats van 2019. 
 
B: Verslag kascontrole commissie 2018/2019 

 
Anton Jansen neemt het woord en is blij met de financiële stand van DSS. Hij heeft samen met Bas de 
Wit de kascontrole uitgevoerd. Deze kascontrole commissie heeft de boeken grondig bestudeerd en 
naar aanleiding van deze controle geen bijzonderheden te melden. 
 
C: Verkiezing kascommissie 2018/2019 
 
Bas de Wit en Kees Nooij zullen volgend jaar de kascontrole commissie vormen, reserve is Ren 
Bloemzaad. 

 
D: Begroting 2018/2019 

 
Besluit:  
De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
E: Vaststelling contributie 2019/2020 

 
Theo Bloemzaad:  
Er is de afgelopen seizoenen steeds een bedrag bij de contributie gedaan voor het jubileumfonds. 
Gaat dit door? 
Antwoord:  
Dit onderwerp staat op agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering.  
Na discussie over het wel of niet direct stoppen van de opslag wordt vanuit de vergadering een 
tussenvoorstel gedaan om de opslag dit seizoen gewoon zo laten en volgend jaar te kijken wat er na 
de jubileumresultaten uit komt. Eventueel kan dan volgend jaar een korting worden toegepast. 
 
Theo Bloemzaad:  
Hij vindt sowieso de verhoging van 15 euro - zeker voor de jeugd - aan de hoge kant. Moet je niet 
eerst naar de uitgaven kijken? 
Antwoord:  
Het bestuur vindt dat begroting op orde moet zijn. En dan is deze verhoging noodzakelijk. 
 
Ton Arents:  
Waarom moet er per leeftijdsgroep telkens een verschil van 10 euro zijn? Maak het eenvoudiger en 
maak drie klassen van contributiebedragen. 
Antwoord: 
We doen het eigenlijk al lang op deze manier. We kunnen onderzoeken wat de achtergrond is en 
kijken of dit voor volgend seizoen een mogelijkheid is. 
We kijken ook naar omliggende verenigingen en zitten ongeveer op het gemiddelde. 
Vincent Groen:  
Vraagt zich af of de vergelijking met bepaalde verenigingen wel helemaal correct is; zijn ze wel 
allemaal onze concurrenten? 
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Anton Jansen:  
Moeten we niet een potje creëren voor leden die moeite hebben met betalen van contributie. 
Antwoord:  
Daar wordt al naar gekeken. Bovendien is er vanuit de gemeente ook al een regeling. 
 
Besluit:  
De voorgestelde contributiebedragen worden goedgekeurd (met 3 stemmen tegen) en vastgesteld. 
 
 
6: Verkiezing bestuur 

 
Aart Louwrier wordt herkozen als bestuurslid en voorzitter van het bestuur. 
Stan Hoogteijling treedt toe tot het bestuur.  
 
De benoeming van beide heren wordt goedgekeurd door de ALV. 
 
Edwin van Dijk stopt als bestuurslid.  
 
 
7: Verkiezing afgevaardigde Omni vereniging 

 
De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel van het bestuur om Marc Groen wederom als 
afgevaardigde te kiezen voor de jaarvergadering van de Omni. 
 
Er wordt nog wel de vraag gesteld wat precies het doel is van de Omni; er is namelijk verder geen 
activiteit en ook de jaarvergadering vindt nooit plaats. 
Antwoord: 
Met het in de loop van de jaren verdwijnen van diverse takken van sport bij DSS (zoals basketbal, 
tafeltennis, tennis, volleybal) bestaat de Omni alleen nog uit Honk/Softbal en Voetbal. Deze 
constructie is destijds in stand gehouden als tegenwicht voor Kennemerland, dat toen ook nog van het 
sportpark gebruik maakte. Sinds het vertrek van Kennemerland leidt de Omni een slapend bestaan. 
In dat kader is het logisch om de verkiezing van afgevaardigde naar de jaarvergadering in het vervolg 
niet meer als apart agendapunt van de ALV op te voeren. 
Gezien de huidige plannen van DSS Honk/Softbal met betrekking tot de mogelijke samenwerking met 
Kinheim is het op dit moment niet raadzaam om de Omni op te heffen, maar is het verstandiger eerst 
die ontwikkelingen af te wachten. 
 
 
 
8: Jubilarissen 

 
De volgende leden vieren dit jaar hun jubileum. 

• Jeroen Bende: 25 jaar 
• Peter Roest: 25 jaar 
• Bram de Vries: 25 jaar 
• Jelle Eisenberger: 25 jaar 
• Richard Meier: 40 jaar 
• Jan Boer: 50 jaar 
• Marc Vooges: 50 jaar 
• Ruud van Baaren: 50 jaar 
• Marc Groen: 50 jaar 
• Jos Tromp: 60 jaar 

 
De aanwezige jubilarissen ontvangen uit handen van de voorzitter een presentje en bloemen. 
De anderen krijgen op een later moment de felicitaties en het cadeau. 
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Na de jubilarissen worden nog vier leden onverwacht naar voren geroepen. Het bestuur draagt hen 
namelijk voor ter benoeming tot ‘Lid van verdienste’ voor de bijzondere inzet die zij al jaren hebben 
getoond op diverse vlakken: 

• Wies Dongen 
• Her Peperkamp 
• Edwin van Dijk 
• Henk Maurits 

 
Henk Maurits maakt van de gelegenheid gebruik om aan de aanwezigen de oproep te doen om 
jubileumboeken aan de man te brengen. 
 
 
9: Beleidsplan 2020-2025 
 
Voor het bestuur is het beleidsplan een belangrijk referentiekader. 
Het is echter geen statisch document en kan tussentijds worden bijgeschaafd, al staan de hoofdlijnen 
vast. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. 
 
Besluit: 
Het beleidsplan 2020-2025 wordt goedgekeurd. 
 
 
11: Rondvraag 
 
Joop vd Berg:  
Hij maakt zich zorgen over toekomst van seniorenteams op zondag. Er zijn nog maar 5 teams. Er is 
meer tendens naar de zaterdag. Wat kunnen we doen? 
Antwoord:  
Het bestuur maakt zich ook zorgen. Het staat ook als aandachtspunt in het beleidsplan. 
Streven is 12 teams, maar hoe krijg je dat voor elkaar? De KNVB doet ook moeite om de clubs hierbij 
te helpen. In januari 2020 zullen enkele bestuursleden hier een actieplan voor ontwikkelen. Het is 
best ingewikkeld om leden vast te houden. 
We hebben nu 5 teams onder 19 jaar. Dat is op zich vrij veel. Je ziet vaak dat teams uiteenvallen 
omdat diverse spelen in andere steden gaan studeren.  
Vincent Groen: 
Er zou meer begeleiding en persoonlijke aandacht moeten komen voor spelers die overstappen van 
O17 naar O19, maar ook van O19 naar senioren.  
 
Vincent Groen:  
Niet-selectieteams komen vragen om ballen, omdat ze zelf niets hebben. Waar zijn alle ballen? Hij 
heeft ook gehoord dat trainers ballen meenemen naar huis. 
Ton Arents: 
Geeft ook aan dat het inderdaad een kwestie van gedrag is.  
Antwoord Marcel Scheefhals:  
Selectieteams hebben een aparte set ballen en een slot voor het ballenhok. De voorraad wordt ook 
regelmatig geteld. Bij afwijkingen worden trainers wel benaderd. Echter, in de praktijk gebeurt het dat 
er hokken open staan en anderen dan gewoon ballen meepakken. Er zijn trainers die zich niet altijd 
aan de afspraken houden. Hij stelt voor om alle hokken van een slot te voorzien. Wellicht kunnen we 
elk team verantwoordelijk maken voor een set ballen en aan het eind van het seizoen moet het aantal 
kloppen. Een trainer moet dit na elke training controleren. Hij heeft echter niet de illusie dat we 100% 
waterdichtheid krijgen. 
Moeten we strenger optreden? 
Aart Louwrier:  
Misschien moeten we een bepaalde mate van verlies accepteren? 
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Theo Bloemzaad: 
Lang niet altijd is de trainer of coach aanwezig. Dan worden er ballen meegegeven uit het open hok, 
maar regelmatig komen niet alle ballen terug. 
André van Herp:  
Teamleden moeten elkaar verantwoordelijk maken, bijvoorbeeld via een WhatsApp groep van teams 
die hetzelfde hok gebruiken. Elkaar aanspreken als er ballen ontbreken is dan direct mogelijk en 
noodzakelijk. Je krijgt eigenaarschap. In ieder geval moet er worden gewerkt met sloten op de 
ballenhokken. 
Theo Bloemzaad:  
Dit systeem betekent wel dat dagelijks alle ballen geteld moeten worden. Wie gaat dat doen? 
Bovendien is op zondag altijd behoefte aan ballen (teams hebben bijvoorbeeld de bal vergeten). Er 
moet wel een bepaalde reserve bereikbaar zijn. 
Anton Jansen:  
Wil in de Assist wel een ballenprotocol opnemen en eventueel op de website. 
Aart Louwrier:  
Wie wil helpen om het plan van André uit te werken? 
Marcel Scheefhals en Theo Bloemzaad helpen mee. Marcel initieert de afspraak. 
 
Ton Arents:  
Vanaf medio maart zal er met de start van het honkbalseizoen weer krapte met veldcapaciteit 
ontstaan; kunnen we niet elders trainen? Ton is benaderd door iemand met connecties met het 
bestuur van EDO. Daar zijn trainingsmogelijkheden. Er is verder in de buurt weinig ruimte met 
veldverlichting. 
Antwoord: 
Het bestuur gaat hier over nadenken. Uiterlijk 1 januari 2020 volgt er een antwoord naar Ton. 
 
Gertjan: 
Sommige jeugdteams krijgen in de rust frisdrank. Hier zit heel veel suiker in en is niet te rijmen met 
de gezonde kantine. Is dit verstandig? 
Antwoord:  
Dit was tijdelijk. We zijn inmiddels weer terug naar limonade. 
 
Ton Arents:  
Formeel moet de aankondiging van de ALV inclusief agenda minimaal 2 weken tevoren worden 
gepubliceerd. Dat was nu niet het geval. 
Antwoord:  
Dat was deze keer inderdaad maar anderhalve week. Daar gaan we volgende keer beter op letten. 
Dank voor de oplettendheid. 
 
Ren Bloemzaad:  
Hoe staat het met zonnepanelen? 
Antwoord:  
Het eigenaarschap van het gebouw is nooit officieel vastgelegd. Er komt een VVE (gemeente en 
stichting); Het dak komt onder gezamenlijk beheer, de kleedkamer voor de gemeente en de opbouw 
voor de stichting. We zitten nu in een subsidietraject. We hopen de panelen in het voorjaar van 2020 
op het dak te hebben. De investering voor de stichting is ca. 40.000 euro (in 7 jaar terug te 
verdienen). 
 
Ren Bloemzaad:  
Er is gezegd dat contributieverhoging nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Misschien moeten 
we echter kritischer zijn op uitgaven dus ook nee zeggen tegen bepaalde uitgaven of voorstellen. Een 
voorbeeld is de extra uitgave voor extra kleding bij het vrouwenteam. 
Antwoord:  
Het bestuur zegt echt niet op elk voorstel ja en we zijn kritisch op elke uitgave.  
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Ren Bloemzaad:  
Wat zijn gevolgen van de ontwikkelingen bij DSS Honk/Softbal en Kinheim? 
Antwoord:  
Het bestuur houdt zich daar via de stichting mee bezig. Dit onderwerp is deze week nog besproken in 
de stichtingsvergadering. Komen er bijvoorbeeld minder teams bij Honk/Softbal? Dat is echter nog 
niet zeker en moeten we gaan ondervinden. Het is echter zeer zeker ook de zorg van het 
voetbalbestuur. 
 
Ren Bloemzaad:  
Complimenten aan de organisatie van de jubileumfestiviteiten. 
 
Nicoline Grijmans:  
Dank aan het bestuur voor de support bij afscheid Kenneth Tan.  
Is er een protocol voor dit soort situaties? Zij wil best helpen schrijven. 
Antwoord:  
Er is momenteel geen dergelijk protocol.  
Nicoline gaat er mee aan de slag en komt met een voorstel. 
 
 
12: Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur. 
 
 
Verslag: Marc Groen
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Jaarverslag DSS secretariaat 

seizoen 2019-2020 
 
 
 
Enkele bijzondere zaken van seizoen 2019-2020 
 
100 jaar DSS 
De seizoenstart stond in het teken van de aanloop naar hèt hoogtepunt van het jubileumjaar:  
op 7 oktober 2019 bestaat DSS maar liefst 100 jaar.  
Stonden gedurende 2019 al meer activiteiten in het kader van deze mijlpaal, het weekend van 4, 5 en 
6 oktober was het zwaartepunt.  
Allereerst vond op de vrijdag in het clubhuis een goed bezochte receptie plaats. Tijdens de receptie 
werden de eerste jubileumboeken uitgereikt aan wethouder Merijn Snoek en KNVB-voorzitter Michael 
van Praag.  
Aansluitend kon de jeugd in de leeftijd 13-16 jaar terecht in de grote tent achter het clubhuis voor 
hun feestavond. 
Op zaterdag was het eerst de beurt aan de jeugd in de categorie 5-12 jaar, waarvoor een leuke serie 
clinics was georganiseerd met o.a. een schietsnelheidsmeter, een panna knock-out en voetbal darts. 
In de middag was het tijd voor de gezellige reünie, waarbij DSS-leden en oud-DSS’ers elkaar konden 
ontmoeten. 
Onder het genot van een hapje bij de foodtrucks en een drankje ging de receptie bijna naadloos over 
in het het DSS Oktoberfest: met vele DSS’ers uitgedost in lederhosen of dirndljurk een spetterend 
sluitstuk. 
Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan een fantastisch jubileumjaar. 
 
Week vd scheidsrechter 
In oktober werden de scheidsrechters in het zonnetje gezet tijdens de door de KNVB uitgeroepen 
“Week van de scheidsrechter”. Een mooie bos bloemen werd uitgereikt aan alle vrijwilligers die 
frequent wedstrijden leiden voor DSS. 
 
Maatschappelijk verantwoord verenigen 
DSS wil als vereniging proactief betrokken zijn bij de duurzaamheid en leefbaarheid van de (lokale) 
maatschappij. We staan voor maatschappelijk verantwoord verenigen en werken daarom samen met 
Agros aan de re-integratie van mensen naar de arbeidsmarkt. Dit succesvolle project is inmiddels 
verlengd tot 2020. Doordat veel deelnemers het afgelopen jaar de arbeidsmarkt in konden stromen 
werd de groep van bijna 20 teruggebracht naar een handvol. Dit betekent dat Agros niet meer volop 
kan worden ingezet voor alle taken. Daarom hebben we aan het begin van het seizoen ook met 
diverse vrijwilligers (onder andere spelers van mannenselectie) de netten in de doelen gehangen. We 
houden contact met Agros over hun werkzaamheden op ons complex. 
 
De Voetbalquiz 
De jaarlijkse voetbalquiz vond plaats op 1 februari en deze keer was de humoristische presentatie in 
de deskundige handen van Erik van Muiswinkel. Het was wederom een enerverende avond. Met 
bijzondere dank aan de organisatoren Mario de Vries en Theo van Hoesel. 
 
Scorecord 
In januari 2018 sneuvelde het scorebord op veld 1 tijdens een fikse storm. 
Ruim twee jaar moesten de toeschouwers weer ouderwets de stand gewoon onthouden (of misschien 
stiekem op een kladje bijhouden ���� ), maar in mei 2020 werd eindelijk het nieuwe bord geplaatst. 
Een super-de-luxe exemplaar met een groot LED-scherm waar informatie over sponsoren en de 
vereniging kan worden getoond. 
 
Corona, 
In maart 2020 heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Ook DSS heeft hier natuurlijk last van 
gehad. De teams konden geen wedstrijden spelen en later mocht er ook niet meer getraind worden. 
De training is eind april weer opgepakt voor spelers tot 18 jaar, maar geen competitiewedstrijden 
meer. Ook moest de kantine worden gesloten, waardoor de inkomsten voor de club flink afnamen. 
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Vrijwilligers 
 
Even wat cijfers! 
- 202 trainers en leiders zijn verbonden aan ruim 92 DSS veldteams. 
- 138 vrijwilligers zijn actief als scheidsrechter, bestuursdienst, sponsoring, bestuur, wedstrijdtafel, 
financiën, ledenadministratie, jeugdcommissie, communicatiecommissie, website, projecten en 
evenementen, technische commissie, barcoördinator etc., 
- 285 ouders verzorgen (per team) de bardienst op zaterdag en zondag in diensten van 3 á 4 uur. 
- bijna 100 spelers van met name heren- en vrouwenselectie, voetballende vrouwen en ouders van 
pupillen verzorgen gedurende het seizoen bardiensten op doordeweekse dagen. Op donderdag 
gebeurt dit door ouders en op vrijdag door vaste vrijwilligers. 
 
In totaal zijn ruim 725 ouders, leden en stagiaires actief bij DSS. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam zes keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering.  
Daarnaast kwam het bestuur in september (de sessie in april is gecanceld i.v.m. corona) samen om 
uitgebreider te spreken over specifieke thema’s en hiervoor plannen uit te werken. Op deze “hei-
dagen” werd in het bijzonder ingegaan op het versterken en herstructureren van de organisatie.  
De jeugdcommissie is met ingang van seizoen 2019/2020 opgeknipt in twee delen: Jeugd niet-selectie 
(m/v) en Wedstrijdzaken. Deze knip is gemaakt omdat de jeugdcommissie veel op zijn bordje kreeg. 
DSS streeft naar kleine behapbare taken voor alle vrijwilligers. Stan Hoogteijling heeft de taak als 
jeugdvoorzitter op zich genomen. De voorzitter voor wedstrijdzaken is Jelle Eisenberger geworden. 
Onder deze commissie vallen: wedstrijdsecretarissen, materiaal, veldindeling, scheidsrechters en 
trainingsschema’s. Verder is de technische commissie versterkt met een technisch manager (Hans de 
Winter) en Bob Schouten heeft het voorzitterschap van de technische commissie op zich genomen . 

De samenstelling van het bestuur van het afgelopen seizoen: 
Voorzitter    Aart Louwrier 
Secretaris en Zaalvoetbal  Marc Groen 
Penningmeester   Henk Paus 
Wedstrijdzaken en senioren Jelle Eisenberger 
Jeugd overig   Stan Hoogteijling 
Technische zaken    Bob Schouten 
Communicatie en sponsoring Kees Vogelensang/Bob Schouten a.i.   
 
Club Coördinator   Marcel Scheefhals 
 
Communicatiecommissie 
Het afgelopen jaar heeft de club zich verder sterk gemaakt voor het verbeteren van de communicatie 
intern en naar onze leden. Hier zijn nieuwe vrijwilligers voor geworven die onder leiding van Wim 
Verbeek meer richting geven aan de communicatie. Er is echter regelmatig verloop onder deze 
commissie. We zijn bezig om hier nieuwe leden voor te werven. Dat loopt niet heel soepel. Sportlink 
als ons ledenadministratiesysteem speelt ook een belangrijke rol bij. Vooral het op orde krijgen van 
alle leden in Sportlink is van belang. De ledenadministratie is al jaren in goede handen van Leo 
Dijkhoff. We hebben de inschrijvingen steeds meer digitaal laten verlopen. De kaderlijst wordt 
bijgehouden door de club coördinator.  

De website is overgegaan van Rachel Rodriques naar Dennis Kieft. De website heeft langzamerhand 
een verandering ondergaan. Ook social media wordt regelmatig ingezet. Sinds vorig seizoen hebben 
we ook fotografen onder andere bij evenementen en er zijn aan het begin van het seizoen diverse 
teamfoto’s gemaakt, die gebruikt zijn voor de website.  

De Assist speelt naar leden een belangrijk rol. Het mooie blad geeft een aardig beeld wat er allemaal 
gebeurt in de teams, organisatie en op de velden. Elke keer is een groep van vrijwilligers bezig het 
blad vorm en inhoud te geven. Daar mogen we best trots op zijn! 
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Leiders en trainers 
Jaarlijks zijn er nieuwe leiders en trainers actief bij teams. Met ingang van seizoen 2019/2020 zijn er 
16 nieuwe leiders en trainers bij gekomen bij de jongens en de meiden. Op een totaal van 92 teams 
betekent dat er ook veel ouders betrokken blijven bij de teams; soms al vanaf de mini's. Het werven 
van leiders is voor teams vaak niet zo'n punt. Ouders schuiven makkelijk aan en zijn bereid om teams 
op zaterdag en zondag te begeleiden.  

Lastiger is het werven van trainers. Voor het nieuwe seizoen kwamen we met meer dan 95% van de 
teams rond. Alleen een paar teams lukte dat moeizaam. We merken dat we daar als vereniging niet 
de enige in zijn. Veel verenigingen hebben hetzelfde probleem. Trainers zijn schaars. Ondanks dat we 
cursussen voor trainers aanbieden waar grif gebruik van wordt gemaakt, blijft het soms zoeken om 
trainers te vinden. Daarom blijven we een belangrijk beroep doen op ouders en betrekken van 
junioren bij de trainingen. Met een goed mix tussen ouders, junioren en stagiaires als vrijwilliger 
komen we een heel eind. Dit seizoen zijn extra trainers geworven. We hebben 4 nieuwe junioren voor 
het circuit. De circuit coördinator neemt ze bij de hand. Voor seizoen 2019/2020 is een overeenkomst 
gesloten met het ROC. Zij helpen elke woensdag het eerste uur van het circuit te begeleiden met 
minimaal 16 studenten. Belangrijk is dat ze goed worden begeleid. Ook bij de mini's zijn veel ouders 
actief voor het begeleiden, trainen, coachen van teams en meehelpen klaarzetten van spullen. We 
kunnen niet zonder betrokkenheid van ouders. 

Bardienst 
De betrokkenheid van ouders komt ook terug bij de bar. Wekelijks leveren 7 teams 3 ouders voor het 
doen van een bardienst. In totaal zijn zo'n kleine 295 ouders actief achter de bar. Om het zo ver te 
krijgen is het inplannen van de teams belangrijk. In de middag staan tegenwoordig junioren voor de 
keuken ingepland. Zij coördineren ook. Op de zondagmiddag werken junioren ook als 
keukenmedewerker. We hebben er nu 5 voor de zaterdag en de zondag. Het zijn er nog niet genoeg 
en zijn bezig meer junioren aan ons te binden. Dat valt niet altijd mee vanwege de concurrentie van 
andere bijbanen. Door de weeks dragen spelers van vrouwen- en mannenselectie, voetballende 
moeders en ouders van pupillen hun steentje bij. En we mogen Theo niet vergeten die bijna dagelijks 
door de weeks tot 19 uur bijspringt. Helaas is na de eerste lockdown in maart de kantine gesloten.  

Sponsoring 
Sponsoring heeft het afgelopen jaar een stap gemaakt. Een nieuwe werkgroep Kantine heeft 
verbetering aangebracht in de aankleding van de kantine. Daarnaast zijn de televisieschermen weer 
op orde in de kantine. Er is nu standaard informatie te vinden over o.a. sponsoren. Ook zijn de 
sponsoren goed naar voren gekomen in de Assist en boek 100 jaar DSS. Helaas zijn wel door 
omstandigheden twee vrijwilligers niet meer actief. Hier is voorlopig Bob Schouten voor in de plaats 
gekomen. Hij gaat o.a. de contacten met huidige sponsoren versterken. Een mooie stap die hierin 
gemaakt wordt is shirtsponsoring.  Het is nu zaak om er weer een commissie van te maken met een 
voorzitter. Hier zijn we mee bezig. Intussen gaat de Grote Club Actie gewoon door en zijn teams van 
mini's tot onder 12 weer loten aan het verkopen.  

Wedstrijdtafel en bestuursdienst 
In het weekend zijn de wedstrijdtafel op zaterdag en de bestuursdienst op zondag het kloppende hart 
van de club. Op zaterdag is dat onder leiding van Ton Arents. Hij krijgt daar hulp bij van diverse 
vrijwilligers. Op de zondag bestaat de bestuursdienst uit een grotere groep van 9 vrijwilligers. Op 
beide dagen worden tegenstanders en scheidsrechters ontvangen, limonade en thee aangeboden en 
teams wegwijs gemaakt naar de velden en kleedkamers. Om het werk te laten doordraaien zijn hier 4 
nieuwe vrijwilligers nodig. Door corona moest ook de bestuursdienst stoppen. In het begin hebben we 
het nog wel geprobeerd. Alleen voelde niet iedereen zich senang in de situatie. Uiteindelijk is het 
opgelost. 
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DSS=SPORT 
DSS heeft sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. Wederom is Janne Hofman beschikbaar 
als vertrouwenspersonen van de club. Daarnaast was de coördinatie van de Verklaring Omtrent 
gedrag (VOG) weer in handen van Jos Tromp i.s.m. Marc Groen en de clubcoordinator Marcel 
Scheefhals. Beide onderwerpen waar DSS veel waarde aan hecht. Saskia Daru ondersteunde de 
commissie met haar deskundigheid en was na de vergaderingen telkens weer razendsnel met het 
uitwerken van notulen en actiepunten: voordat de commissieleden thuis waren lagen de notulen al in 
de mailbox. De jaarlijkse DSS=SPORT prijs is door corona niet uitgereikt.  
 
Scheidsrechters 
Op de zaterdagen waren 18 totaal “vaste” scheidsrechters actief. Dat waren er wat minder dan vorig 
jaar en op de zondag was de bezetting met 5 arbiters ook nogal mager.  
Om hier verbetering te brengen zijn verdere stappen gezet met het scheidsrechters plan. Zo hebben 
in dat kader maar liefst 100 jeugdleden van JO14 en MO15 over drie avonden verspreid een 
informatieavond bijgewoond. Vanaf begin van het seizoen is deze jeugd gestart met het fluiten van 
wedstrijden bij de pupillen.  
Voor de wat oudere scheidsrechters was eind januari een speciale avond georganiseerd onder leiding 
van de Haarlems scheidsrechtersvereniging. Naast de getoonde voorbeelden en discussie over hoe te 
handelen bij welke spelsituatie of overtreding, werden de aanwezigen “getrakteerd” op een (deel) van 
een pittig examen, zoals ook afgelegd wordt door arbiters in de eredivisie. 
 
Projecten en activiteiten 
De afgelopen jaren worden er steeds meer projecten en activiteiten gehouden bij DSS. Voorbeelden 
hier van zijn de rookvrije generatie, kantinefeesten voor leden, de voetbalquiz, de gezonde kantine. 
Per project zijn minstens 5 vrijwilligers betrokken bij het project of activiteit. Alle vrijwilligers worden 
onder ouders en leden geworven. Voor het belangrijkste project DSS 100 jaar is zelfs een werkgroep 
geformeerd. Hier zijn per onderdeel vrijwilligers betrokken. Ook hier spelen leden en ouders weer een 
belangrijke rol. 

Zijn we er al? 
Ondanks dat de basis van de vereniging sterk is  en meer vrijwilligers meer taken op zich nemen zijn 
we er nog niet. We zullen ouders, leden en stagiaires moeten blijven betrekken bij de 
vrijwilligerstaken van de club. Dit gebeurt door gericht vragen, contacten met opleidingen, een op een 
gesprekken met nieuwe leden, informatieavonden voor (nieuwe) leden en ouders en leden op de 
hoogte blijven stellen van het belang van vrijwilligerswerk op de club. Ook een filmpje van wat er nu 
eigenlijk achter de schermen allemaal gebeurt kan hierbij gaan helpen. Ook zal aan de slag worden 
gegaan met de nieuwe vrijwilligersmodule. De bedoeling is dat steeds meer ouders kleine taken op 
zich nemen.  

De rol van de Clubcoördinator is het werven van vrijwilligers en het behouden van vrijwilligers. Hier 
gaan we volop mee door om de club steeds sterker te maken.  
 
Dank aan……………… 
Het bestuur bedankt de trainers, leiders, begeleiders, scheidsrechters, grensrechters, 
barmedewerkers, commissieleden, sponsors en donateurs en al die andere harde werkers hartelijk 
voor de zeer grote inzet tijdens het afgelopen seizoen. Ook danken wij die ouders en toeschouwers 
die er elke week voor zorgen dat onze teams op een positieve manier worden aangemoedigd. We 
hopen ook in het nieuwe seizoen op u te mogen rekenen. 
 

 
Verslag: Marc Groen en Marcel Scheefhals 



ALV rkvv DSS, 03 maart 2021  16 
 

Jaarverslag DSS seniorencommissie  
seizoen 2019/2020 

 
 
De mannelijke seniorenafdeling van onze club bestond in het seizoen 2019-2020 uit in totaal acht 
teams. Vijf teams op zondag, een op zaterdag en drie 35+ teams op vrijdagavond in de 7x7 
competitie.  

  
De zondagselectie bestond in dit seizoen uit twee teams. Het eerste elftal onder leiding van Iliass 
Akchich speelde 4e klasse. Het tweede elftal met Jur Geus heeft zich in de 2e klasse goed 
meegedraaid. De doorstroming van jonge talenten naar het 1e is op een enkeling na niet gelukt 
helaas. 
 
Al jaren wordt er met enkele verenigingen uit de regio een competitie voor spelers onder de 23 jaar 
gespeeld. Dit is een mix van jonge selectiespelers en talentvolle O19-junioren. Deze wedstrijden 
worden gespeeld op dinsdagen en ze worden als zeer positief ervaren. Dit jaar georganiseerd door 
“Voetbal in Haarlem”, dat de organisatie strak en professioneel heeft neergezet.  
 
De teamschotels die uitgereikt worden aan de overige seniorenteams en de tegenstanders daarvan, 
hebben een goed effect. Het gebaar wordt gewaardeerd door de eigen teams en steeds vaker in 
woord van dank door de tegenstanders. 
 
Eindstanden 2019/2020 zijn er niet vanwege het afbreken van de competitie door het Covid19 virus. 
De KNVB heeft de competities nietig verklaard. 
      
Tot slot: 
Een groot dankwoord naar onze clubscheidsrechters en ook aan de elftalspelers die in verband met de 
krappe bezetting van scheidsrechters toch hun wedstrijden hebben gefloten en vaak zelfs dubbele 
diensten hebben gedraaid. Wij zijn deze kleine groep mensen zeer dankbaar! Wel is dit een klein team 
en loopt het aantal terug. Dit is een zorg voor de toekomst. 
      

 
Verslag: Jelle Eisenberger 
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Jaarverslag DSS technische zaken 
seizoen 2019-2020 

 
 

 
Het seizoen 2019-2020 was de start van een verdere professionalisering van de afdeling Technische 
Zaken met de aanstelling van een Technisch Manager Voetbalzaken in de persoon van Hans de 
Winter. Hij heeft als taak om meer structuur te brengen op het gebied van technische zaken en de 
vrouwen- en mannenafdeling verder te integreren. Twee seizoenen eerder was al een Hoofd Opleiding 
aangenomen.  
We zetten verder in op het door-ontwikkelen van stafleden en onze jeugdafdeling. Er is voor gekozen 
om de trainers vooral uit eigen geledingen de kans te bieden zich te ontwikkelen en daarmee de 
cultuur van DSS vast te houden.  
 
Mannen 
Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat we dit seizoen niet volledig konden uitspelen en dat we 
redelijk in mineur het seizoen zijn geëindigd. 
De Mannen eindigden daardoor op een teleurstellende 6e plaats. En een verzoek om een van de 
opengevallen plekken in de 3e klasse in te nemen, heeft het niet gehaald. Ondanks een goede reeks 
konden we de matige start van het seizoen niet verhullen. In gesprekken tussen de Hoofdtrainer en 
de Technisch Manager zijn wel punten aangestipt die herhaling zullen/kunnen voorkomen. 
Negatief punt in dit seizoen was een massale vechtpartij op het complex van RCH. Een speler van 
DSS heeft hiervoor een schorsing ontvangen en bij RCH zijn meerdere personen geschorst. Ook heeft 
RCH intern een aantal mensen sancties opgelegd. 
 
Vrouwen 
Bij de Vrouwen kwam het abrupte einde ook al zeer ongelegen. Voor het eerst is er een trainer met 
het hoogste diploma (UEFA A) aangesteld in de persoon van Marelle Worm. Een ambitieuze trainer die 
ook het groepsbelang uitstekend aanvoelt. En zojuist was de koppositie ingenomen en werd er 
afgestevend op wederom een kampioenschap. Het mocht niet zo zijn. Het verzoek aan de KNVB om 
de opengevallen plaats in de Topklasse in te nemen werd dit keer wel gehonoreerd en zo hebben we 
ons in 10 jaar tijd opgewerkt van de onderste regionen naar het hoogste amateurniveau bij de 
vrouwen. Hiermee overtrof het de doelstelling van het beleidsplan. In het beleidsplan 2016-2020 werd 
immers de doelstelling benoemd dat Vrouwen 1 in de Hoofdklasse moest uitkomen.  
 
Jeugd 
Het seizoen 2019-2020 eindigde voor deze groep spelers ook vervelend. Er werd een aantal weken 
niet getraind, de competitie werd niet uitgespeeld en later mocht onder zeer strikte voorwaarden weer 
getraind worden. Daardoor was het wel mogelijk om tot aan juli te blijven trainen met de jeugd.  
Wel is een drietal jeugdtrainers ondanks een vernieuwde aanbieding naar EDO verkast en hebben zij 
een aantal spelers uit de JO14 meegenomen. Niet alleen zaten we daardoor in een lastig parket om 
voor de JO15 een trainer te vinden, ook zal het seizoen 2020-2021 in teken staan van het opnieuw 
vormen van een kwalitatief goede JO15-selectie. Het zonder overleg wegkapen van spelers bleef een 
nare bijsmaak houden, ondanks dat vanuit het bestuur van DSS bij de betreffende clubs hiertegen 
was geprotesteerd.  
Gedurende het seizoen werd ook besloten om het contract van Hesdey Tevreden als Hoofd 
Jeugdopleiding niet te verlengen. Daarvoor kwam Nick van Everdingen in de plaats, naast dat hij ook 
het tweede elftal gaat trainen. 
 
Beleid 
De Technisch Manager en het bestuurslid Technische Zaken (Bob Schouten) hebben samen een 
werkdocument samengesteld vanuit het beleidsplan. Een werkdocument als handzame samenvatting 
van het beleidsplan. In overleg met het Technisch Hart (beide Hoofdtrainers, Hoofd Jeugdopleiding, 
Technisch Manager en bestuurslid Technische Zaken) is gekomen tot een document van waaruit alle 
stafleden kunnen werken. Dit document zal als leidraad gelden voor alle spelers binnen DSS. 
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In januari 2020 is een video-analysesysteem aangeschaft. Dit systeem zorgt er voor dat op het eerste 
veld wedstrijden en trainingen opgenomen kunnen worden ter ontwikkeling van spelers. Voor dit 
systeem (360 SPORTINTELLIGENCE) is gekozen omdat er na afloop van de wedstrijd op het eerste 
veld ook een samenvatting (hoogtepunten) getoond kan worden op het beeldscherm in de kantine. 
Het beleid wat hier op gemaakt is, houdt in dat er ook voor elk team een mogelijkheid moet zijn om 
gedurende het seizoen in ieder geval een keer op het eerste veld een wedstrijd te spelen en daarna 
zichzelf in de kantine zich kan terugzien. Jack Martens is als coördinator aangesteld om dit 
programma te beheren. 
 
Aan het einde van het seizoen is ook besloten om het spelersvolgsysteem van Trainerssite, welke 
gebruikt wordt door de vrouwen, ook bij de mannenafdeling te introduceren. Hier zijn geen extra 
kosten aan verbonden en zo kunnen we de gehele club in kaart brengen.  
Her Peperkamp zal samen met Nick van Everdingen dit gaan beheren. 
 
Het is ons gelukt om tijdens dit seizoen de contracten van de beide hoofdtrainers te verlengen. Dus 
ook in het seizoen 2020-2021 kunnen Iliass Akchich en Marelle Worm een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van DSS. 
 
 
Verslag: Bob Schouten
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Jaarverslag DSS zaalvoetbalcommissie 

seizoen 2019-2020 
 

 
Vol goede moed startte voor de zaalvoetballers begin september 2019 de competitie. Het zou een 
heel bijzonder seizoen worden.  
 
Allereerst stonden 7 oktober 2019 en het aansluitende weekend in het teken van het 100-jarig 
bestaan van DSS. Jammer genoeg was er niet genoeg animo om een zaalvoetbaltoernooi te 
organiseren, maar zeker is dat veel zaalvoetballers hebben genoten van de jubileumactiviteiten. 
 
Daarna ging de focus weer naar het spelletje zelf. 
Bij de inschrijving van de teams werd eerst uitgegaan van 9 mannenteams, waarvan 1 bij de 
veteranen. Helaas bleken van één van de teams vrijwel alle spelers gestopt te zijn zonder dit te 
melden bij DSS. Noodgedwongen moest dus een team op de valreep worden teruggetrokken. 
Hierdoor ging de competitie uiteindelijk van start mèt een DSS 8, maar zonder een DSS 7….. 
waarover later meer….. 
 
Bij de poule-indelingen bleek dat voor vrijwel alle teams een flink aantal wedstrijden te wachten 
stond, meer dan een doorsnee seizoen. Vier teams zaten op het schema van anderhalve competitie, 
wat 27 wedstrijden inhield. Drie andere teams zaten in grote poules met 13 tegenstanders. Alleen 
DSS 1 kwam er wat dat betreft bekaaid af, maar zij speelden juist weer extra wedstrijden voor de 
beker. Iedereen tevreden zou je zeggen. 
 
Inmiddels was de competitie al gevorderd tot ruim over de helft, toen zich een nieuw team 
meldde……toch weer een DSS 7. De KNVB vond voor hen nog een plek in de 5e klasse, bij DSS 4 in 
de poule.  
 
DSS 7 kwam eind januari voor het eerst in actie, maar na slechts 5 wedstrijden was daar de 
beruchte 12 maart 2020. 
Het coronavirus had inmiddels Nederland dusdanig in de greep, dat besloten werd om ook de 
voetbalcompetitie helemaal stil te leggen. 
 
Van uitstel kwam uiteindelijk afstel….. de competitie 2019-2020 werd niet meer opgepakt.  
 
Helaas gingen hiermee de (kleine) kampioenskansen van DSS 5 en DSS 8 verloren. Maar gelukkig 
kwamen – met uitzondering van DSS 7 - de meeste teams toch nog op het aanzienlijke totaal van 
19 tot 22 wedstrijden. 
 
Al zijn het geen eindstanden, hierbij situatie per 12 maart 2020: 
 
    Klasse  positie  wedstrijden 
DSS 1   4e  4e  18 (+beker) 
DSS 2   4e  4e  20 
DSS 3   5e  9e  21 
DSS 4   5e  5e  20 
DSS 5   5e  2e  22 
DSS 6   6e  9e  21 

DSS 7   5e  10e  5 

DSS 8   6e  2e  19 

DSS VE1   1e Vet.  14e  19 
 
 
Verslag: Marc Groen 
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